Moment voor klein en groot

Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 6 september 2020

Als je geen liefde hebt voor elkaar
(uit: Alles wordt nieuw III, 19)
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De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot
Advent is groen, de kleur van de verwachting.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Gijsbert Kok
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Rianne van Deursen
Rien Wiegers
Louise Moerbeek
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De kaarsen worden aangestoken.
o: De geest van God zet mensen in beweging,
de geest zet ons in vuur en vlam.
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat ons hoofd en hart vervult.
g: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE.
AMEN.
Lied 971: 2, 3
Korte inleiding op deze viering
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Psalm 139: 8, 10 (staande)
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Verwelkoming

Refrein:
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Orgelspel
Variaties over psalm 139
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Voorbereiding
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De liederen worden gezongen door ALLEEN de
zangers; iedereen mag mee neuriën.
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Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein
3
Als je geen oog hebt voor gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Refrein
4
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Romeinen 12: 9-21
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad
en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief
met de innige liefde van broeders en zusters en
acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren
door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd
door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer
u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
13Bekommer u om de noden van de heiligen en
wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen,
vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet
uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw
eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad,
maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het
werk om met alle mensen in vrede te leven.
19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters,
maar laat God uw wreker zijn, want er staat
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om
wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw
vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij
dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u
gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet
overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede.

19Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van
jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat
het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor
hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie
mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden.’
U komt de lof toe

Preek
We zijn stil voor God
Lied 974

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Zending
2e collecte: Eigen gemeentewerk
Orgelspel
Vivace (uit: Triosonate VI, BWV 530/1) –
J.S. Bach (1685-1750)
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de busjes
doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder vermelding
van de collecte waar het bedrag voor bestemd is.
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

Psalm 119: 13, 14
Mattheüs 18: 15-20
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt,
moet je die daarover onder vier ogen aanspreken.
Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente
behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of
twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt
dankzij de verklaring van ten minste twee
getuigen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het
dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar
de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je
een heiden of een tollenaar behandelt. 18Ik
verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend
verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al
wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel
ontbonden zijn.

1e Collecte Zending
Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer
kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog
analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong
werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De
kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en
schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft
les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de
fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe
leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en
Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen
mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.”
Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over
gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in
Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de
Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen?

Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
a:

•

HEER ONZE GOD, WIJ BIDDEN U
VERHOOR ONS.

Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen
Lied 839 (staande)

Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
Preludium in D BWV 532 – J.S. Bach

